Programterv a 2018/2019-es nevelési évre
Napsugár Óvoda Bodaszőlői Tagintézménye
Célunk:
- Néphagyományaink életben tartása, beépítése a gyermekcsoportok
életébe és közös ünnepeinkbe.
- Az óvodánkba járó gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása
érdekében színes, élményekben gazdag ismeretszerzési lehetőségek
biztosítása színvonalas, helyben szervezett programokkal, valamint az
óvodából és a településről való kitekintéssel.
Programjaink megvalósításának nagy része a négy csoport közös
szervezésében és részvételével történik, ami jó lehetőséget ad a
gyermekek és a felnőttek számára is egymás megismerésére és jó
hangulatú, családias óvodai légkör biztosítására.
Rendezvényeinkbe többször bevonjuk a szülőket is, ami pedig
betekintést enged számukra az óvoda életébe, ezáltal erősítve a család és
az óvoda együttnevelését.

Őszi programkör:
Néphagyomány ápolás

-

„Ősz szele zümmög,
aluszik a nyár már…”

Néphagyomány ápolás:
„Csivirítem, csavarítom…”

Szüreti mulatság a négy csoport részvételével.
Szüretelés a falun belül, csoportonként más
helyen.
Must készítése, sütemények sütése.
Meglepetés a gyerekeknek:
„ Badacsonyi szőlőhegyen” címmel a Honvéd
Művészegyüttes
interaktív szüreti műsora

-

A Takarítási Világnapon szemétgyűjtés az óvoda
környékén.
Szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása.
Az óvoda új komposztálójának birtokba vétele.

-

Autómentes nap – Két keréken vagy gyalog?
Kresz-pálya kialakítása az udvaron.
Kerékpározás gyakorlása, ügyességi feladatok
végrehajtása.

-

Az Állatok Világnapján szekerezés a Vilmányi
Tanyára, háziállatok és az erdőben élő vadak
megtekintése.

-

„ Kalandra fel!”- hátizsákos túra a Bodaszőlői
Kemencés házba: kenyérlángos kóstolása és
póni-lovaglás.

-

Vonatozás vagy játszótér?
Vagy egyszerre mindkettő?
Az óvodapedagógusok meglepetése egy szép
őszi napon.

-

A fonó megnyitása: a cécófa kihelyezésével
kezdetét veszi a farsangig tartó néphagyomány
ápoló tevékenység.
Népi kismesterségek megismerése: agyagozás,
kosárfonás, szövés. Látogatás az IKSZT-be , ahol
a kosárfonást megfigyelhetik és kipróbálhatják a
gyerekek.

-

„ Novemberben,
Márton napján,
liba gágog,
sül a kályhán”

-

Látogatás a hajdúböszörményi Tájházba, ahol
népi játékok, népi játékeszközök kipróbálására
van lehetőség.
Márton-napi hagyományok megismerése:
időjóslás, étkezési szokások.

„ Sütőben a tökmag, befűtöttünk
tegnap”

-

Egy „Tök jó nap”
Tökfaragó verseny, tökös sütemények sütése,
tökgurítás célba, felvonulás töklámpásokkal
szülőkkel együtt.
„Tök jó bál” a gyerekeknek. Zene,tánc az IKSZT
nagytermében.

Téli programkör

-

Érkezik a Mikulás!
Közös Mikulás várás az iskola első osztályosaival.

„Szálljatok le, szálljatok le,
Karácsonyi angyalok…”

-

Adventi készülődés nyílt nap formájában
Asztali díszek, koszorúk, karácsonyfa díszek
közös készítése a szülőkkel.
Diós, mákos kifli sütése, tea főzés-ünnepi
hangulat megidézése a szülők és a gyermekek
számára, kellemes ünnepi zene kíséretében.

-

Fények estélye: utazás Debrecenbe, a
karácsonyi vásár és az ünnepi fények, díszítések
megtekintése
Karácsonyi ünnepség a négy csoport
részvételével, ajándékozás a gyermekeknek.
Idősek Karácsonya a Bodaszőlőért Egyesület
szervezésében a helyi Közösségi Házban. Az
ünnepségen a falu idős embereit a Katica
csoport gyermekei köszöntik karácsonyi
műsorral.

-

-

Vízkereszt: A karácsonyfa közös köszöntése
dallal, verssel, majd lebontása

-

Kirándulás lovas szánnal a Vilmányi tanyára. A
vadetetés megfigyelése.
Közös táncház a helyi iskola első osztályával,
vendég zeneiskolásokkal.

A fonó bezárása:

„ Szalad a szán, cseng a csengő,
Víg legyen az új esztendő!”

-

„A farsangi napokban,
leszünk mi is vígabban…”

-

-

Farsangi jelmezbál, játékok, fánksütés nyílt nap
keretében minden csoportban.
„Farsang farka” Állatalakoskodó játékok
bemutatása a gyermekeknek-meglepetés
előadás az óvó néniktől.
Kiszebáb égetéssel búcsúztatjuk a telet.
Alapítványi Farsangi ovibál a szülőknek,
nevelőknek február 22-én az udvari játékok
felújításának céljával.

-

Élmény és ismeretszerző kirándulás a
hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeumba.

-

Elhelyezzük a gyermekek által készített magyar
zászlókat és virágokat a helyi Közösségi Ház
faszobrai körül, majd játék a falu új játszóterén.

-

Élményszerzés a nagycsoportosokkal debreceni
Kossuth-laktanyába.

-

„Várjátékok”- Háti zsákos túra szervezése a
Zeleméri Csonkatoronyhoz. Nagyok-gyalog,
kisebbek- szekérrel.

Tavaszi programkör

„ Itt az óra, itt az óra,
Aki vitéz, fel
a lóra!”

Néphagyomány ápolás

-

Húsvétolás az óvodában: két-két csoport közös
szervezésében: szagos víz készítése, tojás
festés,kalács sütés , tojás keresésé az erdőben,
locsolkodás.

-

„Mocorgó nap”- közös rendezvény a szülőkkel
váltóversenyek, erőpróbák, csoportonkénti foci
bajnokság.

-

Édesanyák, nagymamák köszöntése a csoportok
egyéni szervezésében

-

Madarak, fák napja az erdőben.

„Ajtó mellett állok,
piros tojást várok,
Ha párját nem adják
Estig is itt állok.”

„ Édesanyám nevenapján…”

Erdőjárás a Zöld Kör munkatársával. Madarak,
növények, állatnyomok megfigyelése,
beazonosítása.
-

„Zöld napok”
A Zöld Kör munkatársainak látogatása, érdekes
játékos ismeretnyújtás a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságáról.
Látogatás a nagycsoportosokkal a
hajdúböszörményi Hulladék feldolgozó üzembe.

Néphagyomány ápolás
„Piros pünkösd napján,
hajnalban születtem…”

„Tarka réten, fák alatt,
fiúk, lányok játszanak”

„Bújj, bújj, itt megyek…”

-

Pünkösdölő: pünkösd napjához fűződő
népszokások felidézése: Pünkösdi királyt és
királynét választó játékok.
Néptáncosok meghívása a Bocskai Néptánc
együttesből.
Pünkösdi vásár: babgulyás-főzés és palacsinta
vásár.

-

Gyermeknap az óvodában- egész napos
kirándulás mind a négy csoport számára a
Poroszlói Ökocentrumba.

-

A nagycsoportosok búcsúja az óvodától.

-

Csoportonkénti élményszerzések: játszótér,
fagyizás…

-

Zöld Ovi tábor a Bodaszőlői Pihenőházban a
Polgári utcai nagycsoportos ovisokkal együtt!

